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Proiectul Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers 

to enhance the modernization of higher education in Moldova” este cofinanțat de Comisia Europeana prin 
Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education, începând cu 15 octombrie 
2017 pe o perioada de 3 ani. Proiectul în cauză prevede modernizarea programului de masterat 
Administrarea Afacerilor în Sectorul Agroalimentar. 

Datorită proiectului ReSTART, la UASM au fost modernizate 6 cursuri universitare pentru studenții 
de la ciclul II masterat, de la specializarea Administrarea Afacerilor în Sectorul Agroalimentar. De la 
demararea proiectului pînă la momentul de față, s-au organizat 5 sesiuni de informare, 4 sesiuni de 
orientare profesională în carieră a studenților masteranzi, 4 sesiuni de follow-up, 1 sesiune de multiplier 
Event și 2 sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice.  
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În data de 30 octombrie 2019, la Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova a fost organizat 

evenimentul de multiplicare din cadrul proiectului 

ReSTART, cu tema ”BUNELE PRACTICI ÎN 

EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ”. Evenimentul 

a fost divizat în două părți. În prima parte a 

evenimentului a fost organizată o întâlnire cu tinerii 

antreprenori, care și-au expus oportunitățile de 

lansare și dezvoltare a afacerilor ECO pentru tineri 

în Republica Moldova. 

 

 

 

În cea de a doua parte a evenimentului, a fost 

organizată o masă rotundă cu denumirea 

”Impactul practicilor europene în educația 

antreprenorială din Republica Moldova.” 

 

 

SCOPUL EVENIMENTULUI: aplicarea de 

către absolvenții Universității Agrare de Stat din 

Moldova, a noilor tehnici manageriale în producție 

pentru îmbunătățirea performanțelor 

întreprinderilor. 
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În data de 27.02.2019, la UASM, a avut loc a 

3-a sesiune de informare, la data de 22.05.2019 – 

sesiunea a 2-a și în data de 30.09.2019 cea de a 3-

a sesiune de informare.  

În cadrul acestor sesiuni liderul de proiect – 

Aurelia LITVIN împreună cu membrii echipei au 

vorbit participanților despre realizarea obiectivelor 

proiectului.  

La aceste evenimente au participat studenți și 

profesori din cadrul altor programe de studii cât și 

reprezentanții Departamentului Relații 

Internaționale și administrației UASM.  

Scopul principal al evenimentului constă în 

informarea masteranzilor și profesorilor de la alte 

programe de studii despre oportunitățile Proiectului 

ReSTART.  

 

 

 

 

 

 

  

Șapte profesori din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, au participat în perioada 21-

26 octombrie 2019 la programul de instruire "Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale 

cadrelor didactice". Trainingul a avut loc la Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia și a fost condus 

de către partenerii europeni ai proiectului. 
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Subiectele discutate în cadrul sesiunii de instruire au vizat abordarea inovativă în predare, 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale, transferul tehnologic și incubatoarele de afaceri, aplicarea 

jocului în predare.  
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În perioada 03-05 decembrie 2019, în cadrul Universității Agrară de Stat din Moldova, care este 

partener de program în cadrul proiectului (ReSTART),  Reinforce entrepreneurial and digital skills of 

students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, Project No. 

585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul 

Erasmus+ KA2 CBHE, se vor preda lecții pentru studenții de la ciclul II masterat de la specializările: 

Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar, Economie și politici de dezvoltare rurală, 

Marketing agroalimentar, Finanțe și control în sectorul agroalimentar, Contabilitate și audit în sectorul 

agroalimentar, Turism rural, de către profesorii din țările UE – parteneri ai programului , după cum 

urmează: 

 Profesor Elena FLEACA,  Universitatea Politehnică din București, România 
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 Tomáš ŠTOFA, Emil EXENBERGER, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia: 
 

 

 

 Milena TODOROVA , University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria. 
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 Mihaela CODREANU, Agence Universitaire de la Francophonie, România. 

 

 

 

Materialul predat în cadrul acestor lecții a fost din diferite domenii, precum: Dezvoltarea durabilă. 

Metode moderne de cercetare, Modalități de dezvoltare a businessului, etc. Masteranzii și profesorii 

au apreciat înalt calitatea materialului predat, cât și metodele de predare folosite de către profesorii din 

universitățile europene. Lecțiile au inclus atât aspectele teoretice, cât și cele practice: studii de caz și 

discuții. Toți participanții la eveniment au menționat utilitatea organizării unor astfel de întâlniri. 

 

Elena FLEACĂ, Manager proiect; elena.fleaca@upb.ro 

 

 

 

 

 

:  

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 
Republica Moldova, 42 Mircesti str., MD-2049,  
Chișinău http://www.uasm.md/en/ 
Aurelia LITVIN,  
a.litvin@uasm.md 

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI 
România – coordonator proiect,  
Splaiul Independenței 313, sectorul 6, București, www.upb.ro 
Elena FLEACĂ, Manager proiect; elena.fleaca@upb.ro 




